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Tiivistelmä 

Merkittävä osa lääketieteellisestä tutkimuksesta tehdään suurista määristä moniulotteista 

dataa, josta pyritään muodostamaan malleja ja tunnistamaan vallitsevia suhteita uuden 

tiedon löytämiseksi. Perinteiset tilastotieteelliset menetelmät ovat erittäin suosittuja 

tällaisessa tutkimuksessa, mutta ajautuvat usein ongelmiin, kun tietojoukko sisältää 

paljon virheitä ja poikkeavia havaintoja. Näiden menetelmien käyttöä voidaan täydentää 

tällaista dataa sietävillä koneoppimisen menetelmillä, kuten tietyillä 

neuroverkkomalleilla. 

Tämä tutkielma käsittelee itseorganisoituvaksi kartaksi kutsuttua neuroverkkomallia ja 

sen soveltamista kasvaimista kerättävän datan analyysiin. Itseorganisoituva kartta on 

automaattinen data-analyysin metodi, joka luo kuvauksen merkittävimmistä 

moniulotteisessa datassa vallitsevista suhteista. 
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1. Johdanto 

Lääketieteen ominaisimpia piirteitä ovat suuret määrät moniulotteista dataa sekä tarkka 

tilastollisten metodien ja testien sovellus. Lähes kaikki tilastotieteeseen perustuva 

lääketieteen tutkimus on keskittynyt mallien ja suhteiden tunnistamiseen suurista 

tietojoukoista. Tällaiset virheellistä dataa ja poikkeavia havaintoja sisältävät tietojoukot 

tuottavat ongelmia perinteisille tilastotieteellisille menetelmille, jonka vuoksi niiden 

käyttöä on täydennettävä muilla keinoin. (Eklund, Collan, Jalava, Kuopio & Collan, 

2005). 

Suuret tietojoukot vaativat automatisoituja data-analyysin menetelmiä, joita 

koneoppiminen tarjoaa (Murphy, 2012, s.1). Neuroverkot ovat olleet yksi käytetyimmistä 

koneoppimisen menetelmistä lääketieteen parissa, sillä tietyt neuroverkot sietävät hyvin 

virheellistä dataa (Eklund et al., 2005). 

Tämä tutkielma käsittelee akateemikko Teuvo Kohosen kehittämää, itseorganisoituvaksi 

kartaksi (self-organizing map, SOM) kutsuttua neuroverkkomallia. Vuonna 1981 

tapahtuneen esittelynsä jälkeen itseorganisoituvaan karttaan on kohdistunut merkittävää 

maailmanlaajuista huomiota lukuisten alojen tutkijoilta sekä ammatinharjoittajilta (Oja, 

Kaski & Kohonen, 2003). Itseorganisoituvaan karttaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita on 

julkaistu yli 10000 ja viime vuosina uusia julkaisuja on ollut noin 800 vuosittain 

(Kohonen, 2014, s.18). Itseorganisoituvan kartan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sen 

hyvät klusteroinnin ja visualisoinnin ominaisuudet, korkea sietokyky virheitä sisältävälle 

datalle ja skaalautuvuus suurille tietojoukoille. 

Itseorganisoituva kartta on havaittu erinomaiseksi työkaluksi biologisesti ja 

lääketieteellisesti merkittävien klustereiden löydössä ja visualisoinnissa (Hautaniemi, 

Yli-Harja, Astola, Kauraniemi, Kallioniemi, Wolf, ... & Kallioniemi 2003; Beckonert, 

Monnerjahn, Bonk & Leibfritz, 2003; Markey, Lo, Tourassi & Floyd, 2003; Chen, Chang, 

& Huang, 2000; Churilov, Bagirov, Schwartz, Smith & Dally, 2005; Tamayo, Slonim, 

Mesirov, Zhu, Kitareewan, Dmitrovsky, ... & Golub, 1999; Covell, Wallqvist, Rabow & 

Thanki, 2003; Eklund et al., 2005). Klusteroinnin menetelmänä se on osoittaunut useita 

muita menetelmiä paremmaksi muun muassa virheellisen datan sietokyvyssä ja 

nopeudessa (Mangiameli, Chen & West, 1996; Chen, Jaradat, Banerjee, Tanaka, Ko & 

Zhang, 2002). 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitkä ovat itseorganisoituvan kartan teoreettiset perusteet? 

2. Kuinka itseorganisoituvaa karttaa voidaan käyttää kasvaimista kerättävän datan 

analyysissa?  

Kappaleessa 2 esitellään itseorganisoituvan kartan kannalta relevantit neuroverkkojen ja 

koneoppimisen käsitteet. Kappale 3 käy läpi itseorganisoituvan kartan teorian kannalta 

tärkeimmät matemaattiset määritelmät ja menetelmät. Kappaleessa 4 tarkastellaan 

itseorganisoituvan kartan teoriaa ja havainnollistetaan kartan toiminnan periaatteita. 

Kappale 5 keskittyy itseorganisoituvan kartan sovellukseen kasvaimista kerättävän datan 

analyysissa. 
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2. Neuroverkot ja koneoppiminen 

Neuroverkot ovat osoittautuneet tehokkaiksi koneoppimisen menetelmiksi, kun 

oppimisen on tapahduttava virheitä sisältävän, monimutkaisen datan pohjalta (Mitchell, 

1997, s. 81). Neuroverkkoja hyödynnetään muun muassa puheentunnistuksessa, ohjusten 

ja ajoneuvojen ohjauksessa sekä lääkkeiden kehityksessä (Widrow, Rumelhart & Lehr, 

1994). 

Neuroverkkojen tutkimus- ja kehitystyön esikuvina ovat osittain toimineet biologiset 

oppimisjärjestelmät, joiden on havaittu rakentuvan toisiinsa yhteydessä olevien 

neuroneiden monimutkaisista verkoista (Mitchell, 1997, s. 82). Tätä työtä on motivoinut 

halu ymmärtää aivojen toimintaa paremmin ja emuloida joitakin sen vahvuuksista 

(Fausett, 1994). 

2.1 Neuroverkkojen rakenne 

Tärkeimmät mitä tahansa neuroverkkoa luonnehtivat tekijät ovat sen arkkitehtuuri, 

oppimisalgoritmi ja aktivointifunktio (Fausett, 1994). Neuroverkon arkkitehtuuri kuvaa 

tapaa, jolla verkon neuronit ovat yhteydessä toisiinsa (Fausett, 1994). Luonnossa 

havaittuja prosesseja löyhästi mukaillen, neuroverkko rakentuu tiiviisti toisiinsa 

yhteydessä olevista yksinkertaisista yksiköistä, joita kutsutaan neuroneiksi, toisinaan 

laskentayksiköiksi tai solmuiksi (Mitchell, 1997; Fausett, 1994). 

Neuroni on yhteydessä joihinkin toisiin verkon neuroneihin suunnatuilla 

kommunikaatiolinkeillä, joista jokainen on painotettu (Fausett, 1994). Neuroverkko 

käyttää oppimisalgoritmiaan näiden kommunikaatiolinkkien painotusten arvojen 

määrittelyyn (Fausett, 1994). Kommunikaatiolinkkien painotusten arvo kuvaa verkon 

sisältämää informaatiota, jota se käyttää annetun ongelman ratkaisuun (Fausett, 1994). 

Aktivointifunktio määrää neuronin tuottaman tulosteen sen saamien syötteiden 

perusteella (Anthony, 2001). 

2.2 Neuronin mallintaminen 

Ensimmäisten neuroverkkojen suunnittelijoina pidetään yhdysvaltalaisia Warren 

McCullochia ja Walter Pittsiä, jotka tunnistivat useiden yksinkertaisten 

laskentayksiköiden yhdistämisen neurojärjestelmiksi olevan avain laskennallisen voiman 

kasvattamiseen (Fausett, 1994). McCulloch-Pitts –neuroneiksi kutsuttujen 

laskentayksiköiden verkossa (McCulloch & Pitts, 1943) kommunikaatiolinkkejä ei ole 

painotettu, ja ne ovat joko aktivoivaa tai ehkäisevää tyyppiä (Rojas, 1996, s. 31). Näissä 

verkoissa neuronit tuottavat binäärisiä tuloksia, ja kommunikaatiolinkit välittävät 

binäärisiä arvoja (Rojas, 1996, s. 31). 

Jokaiselle neuronille asetetaan kynnysarvo, jonka neuronia aktivoivien signaalien 

lukumäärän on ylitettävä, jotta neuroni tuottaisi tulosteenaan arvon 1 (Rojas, 1996, s. 32). 

Yksikin ehkäisevä signaali saa neuronin tuottamaan arvon 0 (Rojas, 1996, s. 32). 

McCulloch-Pitts –neuronien verkossa neuronit kykenevät suorittamaan eri 

logiikkafunktioita ja verkko voidaan järjestää tavalla, jossa se kykenee tuottamaan minkä 

tahansa tulosteen, joka on esitettävissä logiikkafunktioiden kombinaationa (Fausett, 

1994). Tämä ei kuitenkaan ole vielä kovinkaan oleellista biologian kannalta mietittynä, 

sillä laskentayksiköt ovat liian lähellä tavallisia logiikkaportteja ja verkko on määriteltävä 
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kokonaan, ennen kuin sitä voidaan käyttää (Rojas, 1996, s. 55). McCulloch-Pitts –
neuroneilla on hankala toteuttaa järjestelmää, joka kykenisi emuloimaan biologisia 

oppimisjärjestelmiä riittävän hyvin. 

 

Kuva 1. Minskyn ja Papertin malli perceptronista. 

Rosenblatin (1958) esittämä perceptron-laskentayksikkö on McCulloch-Pitts –neuronia 

yleisempi laskennallinen malli (Rojas, 1996, s. 55). Keskeisiä innovaatioita 

perceptronissa olivat kommunikaatiolinkkien numeeriset painotukset sekä erityinen 

yhteysmalli (Rojas, 1996, s. 56). Minsky ja Papert (1969) analysoivat Rosenblatin mallia 

ja yksinkertaistivat sen muotoon, jossa perceptronin tulosteen ratkaisee sääntö 

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖 ≥ 𝜃𝜃𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  (Rojas, 1996, s. 57). Arvo 𝑤𝑤𝑖𝑖 on tässä kommunikaatiolinkin painotus, 𝜃𝜃 

kynnysarvo ja 𝑃𝑃𝑖𝑖 predikaatti, joka välittää tietoa perceptroniin (Rojas, 1996, s. 57). 

2.3 Ohjaamaton oppiminen ja kilpaileva oppiminen 

Koneoppiminen jaetaan usein kahteen päätyyppiin. Ohjatussa oppimisessa tavoitteena on 

oppia kuvaus syötteistä 𝑥𝑥 tulosteille 𝑦𝑦. Oppiminen tapahtuu käyttämällä harjoitusjoukkoa 

𝒟𝒟, joka on joukko syöte-tuloste -pareja {(𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖)}𝑖𝑖=1𝑛𝑛 , jossa luku 𝑛𝑛 on harjoitusesimerkkien 

lukumäärä. (Murphy, 2012, s. 2). 

Toinen koneoppimisen päätyyppi on ohjaamaton oppiminen. Ohjaamattomassa 

oppimisessa oppijalle ei anneta tulosteita, vaan oppiminen pohjautuu joukkoon 𝒟𝒟, joka 

on joukko syötteitä {𝑥𝑥𝑖𝑖}𝑖𝑖=1𝑛𝑛 . Tavoitteena tällaisessa oppimisessa on tiedon löytäminen, eli 

mielenkiintoisten mallien kehittäminen syötedatasta. Ohjaamaton oppiminen on 

ongelmana ohjattua oppimista huonommin määritelty, sillä etsittävien mallien tyypistä ei 

ole varmuutta. Käytössä ei myöskään ole samalla tavoin ilmiselvää virheen mittaria kuin 

ohjatussa oppimisessa, jossa syötteen 𝑥𝑥𝑖𝑖 tuottamaa arvoa voidaan suoraan verrata sille 

asetettuun ennusteeseen 𝑦𝑦𝑖𝑖. (Murphy, 2012, s. 2). 
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Ohjaamaton oppiminen on näistä kahdesta menetelmästä ihmisissä ja eläimissä havaittua 

oppimista enemmän muistuttava. Sitä voidaan myös käyttää huomattavasti laajemmin 

kuin ohjattua oppimista, sillä se ei vaadi asiantuntijoita käymään läpi sille syötettyä dataa. 

Suurten datamäärien läpikäynti ei ole vain aika vievää ja kallista, vaan se myös sisältää 

suhteellisen vähän hyödyllistä informaatiota. Läpikäyty data ei riitä, mikäli halutaan 

luotettavasti arvioida monimutkaisten mallien parametreja. (Murphy, 2012, s. 10). 

Muutamia klassisia esimerkkejä ohjaamattomasta oppimisesta ovat klusterointi, 

ulottuvuuksien redusointi ja useat moni-imputoinnin sovellukset, kuten yhteissuodatus. 

Klusteroinnissa syötedata pyritään ryhmittelemään ominaisuuksiltaan samankaltaisiin 

havaintoihin, kun taas ulottuvuuksien redusoinnissa halutaan löytää moniulotteisen datan 

tärkeimmät piirteet. Videosuoratatoistopalveluiden suosittelualgoritmit ovat hyviä 

esimerkkejä yhteissuodatuksesta, sillä ne perustuvat käyttäjän itsensä ja muiden 

käyttäjien katsomistottumuksiin ja arvosteluihin niistä videoista, jotka he ovat jo nähneet. 

(Murphy, 2012, s. 10-15). 

Ohjaamaton oppiminen voidaan jakaa edelleen kahteen päätyyppiin: 

vahvistusoppimiseen ja kilpailevaan oppimiseen. Vahvistusoppimisessa jokainen syöte 

tuottaa halutun tulosteen lisääntymistä tehostavan vahvistuksen kommunikaatiolinkkien 

painotukselle. Kilpailevassa oppimisessa sen sijaan verkon elementit kilpailevat 

keskenään oikeudesta tuottaa syötteeseen yhdistetty tuloste. (Rojas, 1996, s. 99). 
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3. Itseorganisoituvan kartan matemaattiset 
perusteet 

SOM-algoritmi on yksinkertainen kirjoittaa ylös ja simuloida. Kartan toiminnan 

havainnointi on helppoa, mutta sen teoreettiset ominaisuudet ovat edelleen vailla 

todistusta yleisessä tapauksessa (Cottrell, Fort & Pagès, 1998). Monimutkaisen 

luonteensa vuoksi itseorganisoituvan kartan toiminnan ymmärtäminen ja tehokas sovellus 

vaativat sen matemaattisten perusteiden ymmärtämistä. 

3.1 Metriikka 

Olkoon 𝑋 joukko. Funktio 𝑑: 𝑋×𝑋 → ℝ ∪ {∞} on joukon 𝑋 metriikka mikäli seuraavat 

säännöt pätevät jokaiselle 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋. 

1. 𝑑(𝑥, 𝑦) > 0 jos 𝑥 ≠ 𝑦, ja 𝑑(𝑥, 𝑥) = 0. (Positiivisuus) 

2. 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥). (Symmetria) 

3. 𝑑(𝑥, 𝑧) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑦) + 𝑑(𝑦, 𝑧). (Kolmioepäyhtälö) 

Metrinen avaruus on pari (𝑋, 𝑑), jossa 𝑑 on joukon 𝑋 metriikka. Joukon 𝑋 alkiot ovat 

metrisen avaruuden pisteitä ja arvoa 𝑑(𝑥, 𝑦) kutsutaan pisteiden 𝑥, 𝑦 väliseksi 

etäisyydeksi. (Burago, Burago & Ivanov, 2001). 

3.2 Projektio 

Olkoon 𝑉 vektoriavaruus yli kunnan 𝐾 ja vektorit 𝑣, 𝑤 ∈ 𝑉 (‖𝑤‖ ≠ 0). Jokaiselle 

vektorille 𝑣 on olemassa yksikäsitteinen luku 𝑐 niin, että 𝑣 − 𝑐𝑤 ja 𝑤 ovat kohtisuorat, 

eli 

〈𝑣 − 𝑐𝑤, 𝑤〉 = 0, 

jossa merkintä 〈∙,∙〉 tarkoittaa vektoreiden sisätuloa. Nyt 〈𝑣, 𝑤〉 − 〈𝑐𝑤, 𝑤〉 = 0 ja 〈𝑣, 𝑤〉 =
𝑐〈𝑤, 𝑤〉, joten 

𝑐 =
〈𝑣, 𝑤〉

〈𝑤, 𝑤〉
. 

Tällöin luku 𝑐 on vektorin 𝑣 komponentti ja vektori 𝑐𝑤 vektorin 𝑣 projektio, kumpikin 

vektorin 𝑤 suuntaan. (Lang, 1987). 
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3.3 Ehdollinen todennäköisyys 

Olkoot 𝐸 ja 𝐹 otosavaruuden 𝑆 tapahtumia. Oletetaan, että tapahtuman 𝐹 todennäköisyys 

𝑃(𝐹) ≠ 0. Tapahtuman 𝐸 ehdollinen todennäköisyys ehdolla, että tapahtuma 𝐹 on jo 

tapahtunut, määritellään 

𝑃(𝐸 | 𝐹) =
𝑃(𝐸 ∩ 𝐹)

𝑃(𝐹)
 . 

Leikkaustapahtuma 𝐸 ∩ 𝐹 = {𝑠 ∈ 𝑆 | 𝑠 ∈ 𝐸, 𝑠 ∈ 𝐹}. (Ross, 2014, s. 58-59; Mellin, 2006, 

s.46-47). 

3.4 Jäsenyysfunktio 

Olkoon 𝑋 joukko ja 𝑥 ∈ 𝑋. Jäsenyysfunktio 𝑓𝐴(𝑥): 𝑋 → [0,1] luonnehtii sumeaa joukkoa 

𝐴 joukossa 𝑋, eli kuvaa alkion 𝑥 ”jäsenyysastetta” joukossa 𝐴. Kun 𝐴 on perinteinen 

joukko, jäsenyysfunktio voi saada vain arvoja 0 ja 1 sen mukaisesti, kuuluuko 𝑥 joukkoon 

𝐴 vai ei. Tällöin 𝑓𝐴(𝑥) sieventyy tavalliseksi karakteristiseksi funktioksi eli 

indikaattoriksi. (Zadeh, 1965). 

3.5 Stokastiset prosessit ja Markovin ketju 

Stokastinen prosessi on joukko ajalla 𝑡 indeksoituja satunnaismuuttujia 𝑋𝑡. Prosessin 

sanotaan olevan diskreettiaikainen, mikäli 𝑡 ∈ ℤ≥0, ja jatkuva-aikainen, mikäli 𝑡 ∈ [0, ∞). 

Tarkastellaan diskreettiaikaista stokastista prosessia 𝑋𝑛 (𝑛 = 0,1,2, … ), jossa 𝑋𝑛 saa 

arvoja äärellisestä joukosta 𝑆 = {1, … , 𝑁} tai {0, … , 𝑁 − 1}. Muuttujan 𝑋𝑛 mahdollisia 

arvoja kutsutaan systeemin tiloiksi. Tällaisen prosessin todennäköisyyksiä kuvaamaan 

annetaan arvot 

𝑃{𝑋0 = 𝑖0, … , 𝑋𝑛 = 𝑖𝑛}, 

jokaiselle 𝑛 ja jokaiselle äärelliselle sarjalle tiloja (𝑖0, … , 𝑖𝑛). Prosessia 𝑋𝑛 kutsutaan 

Markovin ketjuksi, mikäli 

𝑃{𝑋𝑛 = 𝑖𝑛 | 𝑋0 = 𝑖0, … , 𝑋𝑛−1 = 𝑖𝑛−1} = 𝑃{𝑋𝑛 = 𝑖𝑛 | 𝑋𝑛−1 = 𝑖𝑛−1}. 

Markovin ketju toteuttaa Markovin ominaisuuden, jonka mukaan systeemin tulevan 

käyttäytymisen ennustamiseen riittää sen nykyisen tilan tarkastelu. (Lawler, 2006). 
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3.6 Vektorikvantisointi ja Voronoi-joukot 

Vektorikvantisointi on klassinen signaali-approksimoinnin metodi, joka yleensä 

muodostaa kvantittuneen approksimaation syötevektoreiden 𝑥 ∈ ℝ𝑛 jakaumasta, 

käyttäen äärellistä määrää viitevektoreita 𝑚𝑖 ∈ ℝ𝑛 (𝑖 = 1, … , 𝑘). Syötevektorin 𝑥 

approksimointi tarkoittaa sitä syöteavaruudessa lähimpänä olevan viitevektorin 𝑚𝑐 

löytämistä. Tämä määritellään usein Euklidisen metriikan avulla: 

𝑐 = arg min
𝑖

{‖𝑥 − 𝑚𝑖‖} . 

Voronoi-joukoksi 𝑉𝑖 määritellään se joukko syötevektoreita 𝑥, joita viitevektori 𝑚𝑖 

approksimoi. (Kohonen, 2001, s. 59). 

3.7 Robbins-Monro stokastinen approksimointi 

Useissa optimointiongelmissa, kuten oppimisprosesseissa, ratkaisu määritellään siksi 

parametrien arvojen joukoksi, joka minimoi annetun suoritusindeksin. Robbinsin ja 

Monron vuonna 1951 esittämä stokastinen approksimointi on käytännöllinen menetelmä 

arvioivaan optimointiin. (Kohonen, 2001, s. 43). 

Olkoon 𝑀(𝑥) annettu funktio ja 𝛼 annettu vakio niin, että yhtälöllä 𝑀(𝑥) = 𝛼 on 

yksikäsitteinen ratkaisu 𝑥 = 𝜃. Oletetaan, että jokaista arvoa 𝑥 vastaa satunnaismuuttuja 

𝑌 = 𝑌(𝑥), jonka jakauma on 𝑃[𝑌(𝑥) ≤ 𝑦] = 𝐻(𝑦 | 𝑥) siten, että 

𝑀(𝑥) = ∫ 𝑦 𝑑𝐻(𝑦 | 𝑥)
∞

−∞

 

on satunnaismuuttujan 𝑌 odotusarvo annetulle 𝑥. Ehdollisen todennäköisyyden 𝐻(𝑦 | 𝑥) 

tai funktion 𝑀(𝑥) tarkasta luonteesta ei ole tietoa, mutta 𝑀(𝑥) oletetaan monotoniseksi. 

Halutaan havainnoida satunnaismuuttujaa 𝑌(𝑥) tasoilla 𝑥1, 𝑥2, …, jotka on määritelty 

peräkkäin jonkin määrätyn kokeellisen menetelmän mukaan. Mikäli stokastinen 

konvergenssi 

lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 𝜃 

pitää riippumatta satunnaisista alustavista tasoista 𝑥1, … , 𝑥𝑟, kutsutaan tätä menetelmää 

konsistentiksi annetulla 𝐻(𝑦 | 𝑥) ja arvolla 𝛼. Robbins ja Monro (1951) kuvaavat 

prosessin peräkkäisten kokeiden 𝑥1, 𝑥2, … suorittamiselle niin, että 𝑥𝑛 konvergoi 

stokastisesti kohti lukua 𝜃. 

Oletetaan, että jokaiselle 𝑥 on olemassa positiivinen vakio 𝐶, joka toteuttaa ehdon 

𝑃[|𝑌(𝑥)| ≤ 𝐶] =  ∫ 𝑑𝐻(𝑦 | 𝑥)
𝐶

−𝐶

= 1 . 

Olkoon {𝑎𝑛} määrätty jono positiivisia vakioita, jolle pätee 

∑ 𝑎𝑛

∞

1

= ∞ ja 0 < ∑ 𝑎𝑛
2

∞

1

< ∞ . 
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Määritellään Markovin ketju {𝑥𝑛}, olettaen 𝑥1 satunnaiseksi vakioksi: 

𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛 = 𝑎𝑛(𝛼 − 𝑦𝑛) , 

jossa 𝑦𝑛 on satunnaismuuttuja niin, että 𝑃[𝑦𝑛 ≤ 𝑦 | 𝑥𝑛] = 𝐻(𝑦 | 𝑥𝑛). 

Olkoon 𝑏𝑛 = 𝐸(𝑥𝑛 − 𝜃)2. Robbins ja Monro (1951) todistivat, että 

lim
𝑛→∞

𝑏𝑛 = 0 , 

kun vakio 𝐶 ja lukujono {𝑎𝑛} ovat aiemmin esitellyn kaltaiset, funktio 𝑀(𝑥) on ei-

vähenevä ja 𝑀′(𝜃) > 0. 
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4. Itseorganisoituva kartta 

Itseorganisoituva kartta on neuroverkkomalli ja automaattinen data-analyysin metodi, 

jota käytetään klusterointiin ja datan tutkimiseen. Koneoppimisen metodeissa se sijoittuu 

ohjaamattomaan oppimiseen ja edelleen kilpailevaan oppimiseen. Metodilla on paljon 

yhteistä klassisen vektorikvantisoinnin kanssa, mutta itseorganisoituvassa kartassa mallit 

𝑚𝑖 on yhdistetty taulukon alkioihin järjestetyllä tavalla niin, että toisiaan muistuttavat 

mallit yhdistetään automaattisesti taulukossa toisiaan lähellä sijaitseviin alkioihin. 

Vastaavasti keskenään huomattavasti poikkeavat mallit yhdistetään alkioihin, jotka 

sijaitsevat taulukossa kaukana toisistaan. Tämä järjestyminen tuottaa eräänlaisen 

kuvaajan mallien samankaltaisuudesta, josta on mahdollista muodostaa käsitys 

moniulotteisessa syötedatassa vallitsevista topografisista suhteista. (Kohonen, 2013). 

Formaalimmin itseorganisoituva kartta on karttayksiköinä toimivista neuroneista 

rakennettu hila ℳ. Kartan järjestymisen voidaan katsoa olevan epälineaarinen, järjestetty 

kuvaus 𝒟 → ℳ 𝑛-ulotteisen data-avaruuden 𝒳 näytejoukolta 𝒟 kartalle ℳ. 

4.1 Alkuperäinen algoritmi 

Tarkastellaan alkuperäistä itseorganisoituvaa karttaa kuvauksena syötedata-avaruudelta 

ℝ𝑛 kaksiulotteiselle neuronitaulukolle. Liitetään jokaiseen neuroniin 𝑖 ∈ ℳ 

parametrinen malli 𝑚𝑖 = [𝜇𝑖1, … , 𝜇𝑖𝑛]𝑇 ∈ ℝ𝑛, jota kutsutaan myös viitevektoriksi. 

Viitevektoreiden 𝑚𝑖 komponentit alustetaan ennen prosessoinnin alkamista. Alustus 

voidaan tehdä satunnaisilla luvuilla, mutta nopeampi suppeneminen voidaan saavuttaa 

lineaarisella alustuksella. Lineaarisessa alustuksessa viitevektorit valitaan 

syötevektoreiden kahden suurimman pääkomponentin virittämältä hypertasolta niin, että 

ne muodostavat säännöllisen kaksiulotteisen jonon (Kohonen, 2014, s. 22-23). Kartan tila 

ajanhetkellä 𝑡 on 𝑚(𝑡) = (𝑚1(𝑡), … , 𝑚𝑘(𝑡)) (Cottrell, Fort & Pagès, 1998). 

Olkoon syöte 𝑥 = [ξ1, … , ξ𝑛]𝑇 ∈ ℝ𝑛 stokastinen datavektori. Itseorganisoituva kartta 

voidaan tällöin ymmärtää korkeaulotteisen syötteen 𝑥 todennäköisyysfunktion 𝑝(𝑥) 

epälineaarisena projektiona neuronitaulukolle. Projektio tapahtuu etsimällä syötettä 𝑥 

parhaiten kuvaava neuroni, joka usein määritellään neuroniksi 𝑐, jonka viitevektorin 𝑚𝑐 

euklidinen etäisyys syötteestä 𝑥 on pienin. Indeksi 𝑐 voidaan tällaisessa tapauksessa 

määritellä 

𝑐 = arg min
𝑖

{‖𝑥 − 𝑚𝑖‖} . 

Huomion arvoista kuitenkin on, että parhaiten kuvaava neuroni voidaan etsiä millä 

tahansa metriikalla, kunhan tämä on määritelty jokaiselle 𝑥 ja riittävän suurelle joukolle 

viitevektoreita 𝑚𝑖. 

Olkoon 𝑥(𝑡) syötevektorien lista. Jokaista syötevektoria 𝑥(𝑡) verrataan jokaiseen 

viitevektoriin 𝑚𝑖, ja kopioidaan siihen viitevektoriin 𝑚𝑐 liitettyyn alalistaan, joka kuvaa 

sitä parhaiten. Kun jokainen 𝑥(𝑡) on käyty läpi, mallin 𝑚𝑖 alalista sisältää kopion 

jokaisesta syötteestä 𝑥, joita se parhaiten kuvaa. 

Tarkastellaan seuraavaksi mallin 𝑚𝑖 naapurustojoukkoa 𝑁𝑖, joka sisältää jokaisen 

neuronin tietyn säteen päässä neuronista 𝑖. Naapurustojoukon 𝑁𝑖 sisältämien 

viitevektoreiden alalistojen yhdisteestä on löydettävä ”keskimmäinen” näyte �̅�𝑖. 



14 

Määritellään tämän olevan se näyte, jonka etäisyyksien summa jokaisesta näytteestä 

𝑥(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑁𝑖 on pienin. Löydettyä näytettä 𝑥�̅� kutsutaan 𝑁𝑖:n alalistojen yhdisteen yleiseksi 

mediaaniksi. Tämä prosessi toistetaan jokaiselle neuronille 𝑖, korvaten vanha 𝑚𝑖:n arvo 

arvolla 𝑥�̅�. 

 

Kuva 2. Kuvitus itseorganisoituvasta kartasta. Syötettä 𝑋 verrataan jokaiseen viitevektoriin 𝑀𝑖, 
joista viitevektori 𝑀𝑐 kuvaa syötettä parhaiten. Viitevektorin 𝑀𝑐 ympyrällä rajatussa 
naapurustossa sijaitsevat viitevektorit kuvaavat syötettä paremmin, kuin viitevektorit 
muualla kartassa. (Kohonen, 2013, Fig. 1). 

Oppiminen on itseorganisoituvan kartan tapauksessa se prosessi, jossa epälineaarinen 

projektio muodostuu. Oppimisen aikana tietyn säteen sisällä toisistaan sijaitsevat 

topografisesti läheiset neuronit aktivoivat toisiaan oppimaan jotain samasta syötteestä 𝑥. 

Tämä prosessi aiheuttaa naapuruston neuronien viitevektoreiden komponenteissa 

paikallista tasaantumista, joka jatketussa oppimisessa johtaa globaaliin järjestymiseen. 

Oppimisprosessia kuvaa alkuperäinen itseorganisoituvan kartan algoritmi 

𝑚𝑖(𝑡 + 1) = 𝑚𝑖(𝑡) + 𝛼(𝑡)ℎ𝑐𝑖(𝑡)[𝑥(𝑡) − 𝑚𝑖(𝑡)] , 

jota tarkastellaan kappaleessa 4.2. 

4.1.1 Vaihtoehtoja euklidiselle metriikalle 

Syötedatan ja viitevektoreiden välistä etäisyyttä tai samankaltaisuutta määrittäessä on 

tärkeää ottaa huomioon, millaista käsiteltävä data on. Euklidinen metriikka ei sovellu 

jokaiseen käyttötarkoitukseen, sillä tarvittaessa kartan on kyettävä käsittelemään 

esimerkiksi symbolijonoja tai muutoksen suuntaa. Tämän vuoksi on tärkeää tuntea 

vaihtoehtoisia tapoja määrittää etäisyys, niin vektoriavaruuksissa kuin symbolijonojen 

välillä. 
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Korrelaatio 

Signaalien ja mallien vertailu perustuu usein niiden korrelaatioon. Olkoot 𝑥 =
{𝜉1, … , 𝜉𝑛}, 𝑦 = {𝜂1, … , 𝜂𝑛} reaaliarvoisten näytteiden jonoja. Näiden jonojen 

normalisoimaton korrelaatio on 

𝐶 = ∑ 𝜉𝑖𝜂𝑖

𝑛

𝑖=1

 . 

Mikäli yksi jonoista on siirtynyt toiseen verrattuna, niiden vertailu voi olla parempi 

suorittaa siirtymäinvariantilla määrätyn välin maksimikorrelaatiolla: 

𝐶𝑚 = max
𝑘

∑ 𝜉𝑖𝜂𝑖−𝑘

𝑛

𝑖=1

, 𝑘 = −𝑛, −𝑛 + 1, … , 𝑛 . 

(Kohonen, 2001, s. 17). 

Tanimoto-etäisyys 

Tanimoto-etäisyys on peräisin joukkojen vertailusta ja se on havaittu hyväksi muun 

muassa dokumenttien välisen relevanssin määrittämisessä. Tanimoto-etäisyys voidaan 

määritellä vektoreille 𝑥, 𝑦 seuraavasti: 

𝑆𝑇(𝑥, 𝑦) =
〈𝑥, 𝑦〉

‖𝑥‖2 + ‖𝑦‖2 − 〈𝑥, 𝑦〉
 . 

(Kohonen, 2001, s. 18). 

Symmetrinen Kullback-Leibler -etäisyys 

Kullback-Leibler -etäisyys on peräisin informaatioteoriasta, ja se voidaan määritellä 

diskreeteille vektoreille 𝑥 = {𝜉1, … , 𝜉𝑛}, 𝑦 = {𝜂1, … , 𝜂𝑛} seuraavasti: 

𝐷𝐾𝐿(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝜉𝑖 log (
𝜉𝑖

𝜂𝑖
)

𝑛

𝑖=1

 . 

Kullback-Leibler -etäisyys ei ole symmetrinen, minkä vuoksi se ei ole oikea metriikka. 

Se voidaan kuitenkin muokata muotoon 

𝐷𝐾𝐿2(𝑥, 𝑦) = ∑ [𝜉𝑖 log (
𝜉𝑖

𝜂𝑖
) + 𝜂𝑖 log (

𝜂𝑖

𝜉𝑖
)]

𝑛

𝑖=1

 , 

jolloin se täyttää metriikan määritelmän vaatiman symmetrian. Tällaisessa muodossa 

Kullback-Leibler -etäisyyttä kutsutaan symmetriseksi Kullback-Leibler -etäisyydeksi. 

(Hautaniemi et al., 2003). 
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Levenshtein-etäisyys 

Levenshtein-etäisyys on tilastollisesti yksi tarkimmista menetelmistä määrittää 

symbolijonojen välinen etäisyys. Olkoot 𝐴, 𝐵 symbolijonoja. Levenshtein-etäisyys 

määritellään tällöin: 

𝐷𝐿(𝐴, 𝐵) = min
𝑖

{𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖), 𝑐(𝑖)} , 

jossa symbolijono 𝐵 saadaan symbolijonosta 𝐴 suorittamalla 𝑎(𝑖) symbolin vaihtoa, 𝑏(𝑖) 

symbolin lisäystä ja 𝑐(𝑖) symbolin poistoa. Kombinaatioita {𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖), 𝑐(𝑖)} on 

määrittelemätön määrä, ja niistä etsitään sellaista, joka vaatii pienimmän määrän 

operaatioita. (Kohonen, 2001, s. 22). 

4.1.2 Vääristymän mitta ja algoritmi yleistetylle metriikalle 

Itseorganisoituva kartta kuuluu niin sanottuihin vektorikvantisointi-menetelmiin, joten 

yksi sen optimoinnin avainkäsitteistä on vektoriavaruuden kvantisointivirhe. Olkoon 

𝑑(𝑥, 𝑚𝑖) syötteiden 𝑥 ja mallien 𝑚𝑖 yleinen metriikka. Kvantisointivirhe voidaan tällöin 

määritellä 

𝑑(𝑥, 𝑚𝑐) = min
𝑖

{𝑑(𝑥, 𝑚𝑖)} , 

jossa 𝑐 on syötettä 𝑥 parhaiten kuvaava neuroni. Vääristymän mitta 𝑒 voidaan määritellä 

kvantisointivirheen sekä neuroneiden 𝑐, 𝑖 viitevektoreiden vuorovaikutusta kuvaavan 

naapurustofunktion ℎ𝑐𝑖 = ℎ𝑐𝑖(𝑡) avulla 

𝑒 = ∑ ℎ𝑐𝑖𝑑(𝑥, 𝑚𝑖)

𝑖∈ℳ

 . 

Vääristymän mitan avulla muodostetaan sen keskimääräinen odotusarvo 𝐸 seuraavasti: 

𝐸 = ∫ 𝑒𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ ∑ ℎ𝑐𝑖𝑑(𝑥, 𝑚𝑖)𝑝(𝑥)𝑑𝑥

𝑖∈ℳ

 , 

jolloin itseorganisoituva kartta voidaan määritellä sinä viitevektoreiden 𝑚𝑖 joukkona, 

joka globaalisti minimoi odotusarvon 𝐸.  

Odotusarvon 𝐸 optimointi on ratkaisematon teoreettinen ongelma, mutta parhaat 

ratkaisuarviot perustuvat Robbins-Monro stokastiseen approksimointiin. Tarkastellaan 

tätä prosessia mukaillen vääristymän mitan stokastisia näytteitä, kun 𝑥(𝑡) on 

syötenäytteiden joukko ja 𝑚𝑖(𝑡) viitevektoreiden joukko. Nyt 

𝑒(𝑡) = ∑ ℎ𝑐𝑖(𝑡)𝑑[𝑥(𝑡), 𝑚𝑖(𝑡)]

𝑖∈ℳ

 

on stokastinen muuttuja, ja sarjaa 

𝑚𝑖(𝑡 + 1) = 𝑚𝑖(𝑡) − 𝜆 ∙ ∇𝑚𝑖(𝑡)𝑒(𝑡) 
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käytetään löytämään optimin approksimaatio asymptoottisina arvoina viitevektoreille 𝑚𝑖. 

Merkintä ∇𝑚𝑖(𝑡) tarkoittaa viitevektorin 𝑚𝑖(𝑡) gradienttia. Tämä sarja määrittelee 

itseorganisoituvan kartan algoritmin yleistetylle metriikalle 𝑑(𝑥, 𝑚𝑖). (Kohonen, 2001, s. 

146-147). 

4.2 Oppimisprosessi 

Tarkastellaan oppimisprosessin 

𝑚𝑖(𝑡 + 1) = 𝑚𝑖(𝑡) + 𝛼(𝑡)ℎ𝑐𝑖(𝑡)[𝑥(𝑡) − 𝑚𝑖(𝑡)] 

suppenemista, kun sallitaan satunnainen 𝑚𝑖(0). Keskeinen rooli paikallisessa 

tasaantumisessa on naapurustofunktiolla ℎ𝑐𝑖(𝑡), joka on hilapisteiden yli määritelty 

tasaannuttava ydin. Luku 𝛼(𝑡) on monotonisesti laskeva oppimisnopeuden kerroin (0 <
𝛼(𝑡) < 1). Vaatimus oppimisprosessin suppenemiselle on 𝛼(𝑡)ℎ𝑐𝑖(𝑡) → 0 kun 𝑡 → ∞. 

Yleisiä valintoja tälle funktiolle on kaksi. Yksinkertaisemmassa näistä viitataan neuronin 

𝑐 naapurustoon 𝑁𝑐, joka voidaan määritellä ajan funktiona 𝑁𝑐 = 𝑁𝑐(𝑡): 

ℎ𝑐𝑖(𝑡) = {
 1  kun 𝑖 ∈ 𝑁𝑐(𝑡)
0  muutoin         

 , 

𝑁𝑐(𝑡) on monotonisesti laskeva ajan 𝑡 funktio, mikä käytännössä tarkoittaa neuronin 

naapurustojoukon kutistumista algoritmin suorituksen edetessä. Tätä naapurustofunktiota 

kutsutaan usein kuplafunktioksi. 

Toinen suosittu funktio voidaan ilmaista normaalijakauman tiheysfunktion eli Gaussin 

funktion avulla: 

ℎ𝑐𝑖(𝑡) = 𝑒
−

||𝑟𝑐−𝑟𝑖||
2

2𝜎2(𝑡)  , 

jossa 𝑟𝑐, 𝑟𝑖 ∈ ℝ2 ovat neuronien 𝑐 ja 𝑖 paikkavektoreita, ja 𝜎(𝑡) ytimen leveyden 

määrittävä, monotonisesti laskeva ajan 𝑡 funktio. 

Oletetaan oppimisprosessin suppenevan kohti jotain järjestettyä tilaa, jolloin mallien 

𝑚𝑖(𝑡 + 1) ja 𝑚𝑖(𝑡) odotusarvojen on oltava yhtä suuret, kun 𝑡 → ∞, vaikka valittaisiinkin 

ℎ𝑐𝑖(𝑡) ≠ 0. Vakaassa tilassa on siis oltava 

∀𝑖, 𝐸{ℎ𝑐𝑖(𝑥 − 𝑚𝑖
∗)} = 0 , 

jossa 𝐸 on odotusarvo-operaattori ja 𝑚𝑖
∗ = lim

𝑡→∞
𝑚𝑖(𝑡). (Kohonen, 2001, s. 110-112, 138-

140). 

4.2.1 Oppimisnopeuden kertoimen optimointi 

Tarkastellaan kahta tapaa optimoida itseorganisoituvassa kartassa käytetty 

oppimisnopeuden kerroin. Ensimmäisessä näistä jokaiselle mallille 𝑚𝑖 määritellään 

yksilöllinen oppimisnopeuden kerroin 𝛼𝑖(𝑡), jolloin oppimisprosessi voidaan muuttaa 

muotoon 

𝑚𝑖(𝑡 + 1) = 𝑚𝑖(𝑡) + 𝛼𝑖(𝑡)ℎ𝑐𝑖[𝑥(𝑡) − 𝑚𝑖(𝑡)] , 
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jossa naapurustofunktio ℎ𝑐𝑖 on suppenemisvaiheessa aikainvariantti. Tällöin 

viitevektoreiden 𝑚𝑖 arvoja korjatessa 𝛼𝑖(𝑡) voidaan päivittää suhteessa tähän korjaukseen 

seuraavasti: 

𝛼𝑖(𝑡 + 1) =
𝛼𝑖(𝑡)

1 + ℎ𝑐𝑖𝛼𝑖(𝑡)
 . 

Tämä muunnos saattaa kuitenkin käytännössä osoittautua huonoksi ratkaisuksi, sillä 

kertoimelle 𝛼𝑖(𝑡) saadut arvot voivat olla keskenään liian erilaisia. Mulier ja Cherkassky 

(1994) esittävät kertoimen 𝛼(𝑡) arvoksi keskimääräistä optiminopeutta, joka saataisiin 

lauseesta 

𝛼(𝑡) =
𝐴

𝑡 + 𝐵
 

sopivasti valituilla vakioilla 𝐴 ja 𝐵. 

4.2.2 Naapurustofunktion muodon vaikutus metastabiilien tilojen 
esiintymiseen 

Kartassa saattaa toisinaan esiintyä metastabiileiksi kutsuttuja järjestäytymättömiä tiloja, 

jotka eivät kuitenkaan algoritmin edetessä osoita heti muuttumisen merkkejä. 

Metastabiiliuden käsite tulee fysiikasta, tarkoittaen tässä tapauksessa muuttumatonta 

tilaa, jossa kartassa esiintyy vakaita topologisia vikoja. Erwin, Obermayer ja Schulten 

(1992) osoittivat metastabiilien tilojen olemassaolon olevan riippuvainen käytetyn 

naapurustofunktion muodosta. 

Erwin et al. (1992) määrittelevät naapurustofunktion muodon kuperaksi välillä 𝐼 ≡
{0,1,2, … , 𝑁}, mikäli 

|𝑠 − 𝑞| > |𝑠 − 𝑟|, |𝑟 − 𝑞| ⇒ [ℎ(𝑠, 𝑠) + ℎ(𝑠, 𝑞)] < [ℎ(𝑠, 𝑟) + ℎ(𝑟, 𝑞)] 

kaikilla 𝑠, 𝑞, 𝑟 ∈ 𝐼. Muutoin naapurustofunktio on kovera. 

Erwin et al. todistivat, että vain kuperia naapurustofunktioita käytettäessä kartan ainoat 

muuttumattomat tilat ovat järjestettyjä. Koveraa naapurustofunktiota käytettäessä on 

olemassa metastabiileja tiloja, jotka saattavat hidastaa kartan järjestymisprosessia 

merkittävästi (Erwin et al., 1992). 

4.3 Eräajokartta 

Yleensä on suositeltavaa käyttää eräajoon perustuvaa versiota alkuperäisestä algoritmista, 

joka on nopeampi ja turvallisempi (Kohonen, 2013). Eräajokartta on lisäksi hyvin 

tehokas, jos alustetut mallit ovat jo valmiiksi suurpiirteisessä järjestyksessä, eikä sen 

tuloksena syntyvä järjestys ole alkuperäisen algoritmin lailla riippuvainen 

syötenäytteiden käsittelyn järjestyksestä (Kohonen, 2001, s. 140; Mulier & Cherkassky, 

1994). 
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Määritellään Voronoi-joukko 𝑉𝑗 joukoksi niitä syötenäytteitä 𝑥(𝑡), joita malli 𝑚𝑗 

parhaiten kuvaa. Olkoon ℎ𝑗𝑖 naapurustofunktio, 𝑥�̅� joukon 𝑉𝑗 sisältämien 𝑥(𝑡) keskiarvo 

ja 𝑛𝑗  joukon 𝑉𝑗 sisältämien 𝑥(𝑡) lukumäärä. Eräajokartassa oppimissääntö muuttuu 

muotoon 

𝑚𝑖
∗ =

∑ 𝑛𝑗ℎ𝑗𝑖𝑥�̅�𝑗

∑ 𝑛𝑗ℎ𝑗𝑖𝑗
 , 

jossa summa yli 𝑗:n otetaan jokaiselle neuronille kartassa ℳ. 

Huomion arvoista päivitetyssä oppimissäännössä on oppimisnopeuden kertoimen 

puuttuminen, joka yksinkertaistaa algoritmin käyttöä. Tämän seurauksena eräajokartan 

algoritmilla ei ole alkuperäisen algoritmin kaltaisia suppenemisongelmia ja se tuottaa 

malleille 𝑚𝑖 alkuperäistä algoritmia vakaampia asymptoottisia arvoja. 

 

Kuva 3. Kuvitus yhdestä syklistä eräajokartassa. Syötteet 𝑥(𝑡) jaetaan viitevektoreihin 𝑚 
liitettyihin alalistoihin parhaan kuvaavuuden mukaan, ja viitevektori päivitetään 

naapurustojoukon 𝑁𝑖 alalistojen yleistetyllä mediaanilla 𝑥�̅�. (Kohonen, 2013, Fig. 2). 
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Eräajokartan oppimisprosessi voidaan kuvata pseudokoodimuodossa: 

1. Alusta viitevektorit 𝑚𝑖 

2. Toista, kunnes supenneet 

2.1. Jokaista neuronia 𝑖 kohti, kerää lista 

syötevektoreita 𝑥, joita viitevektori 𝑚𝑖 parhaiten 

kuvaa. 

2.2. Päivitä jokainen 𝑚𝑖 naapurustojoukon 𝑁𝑖 listojen 

keskiarvolla tai yleistetyllä mediaanilla. 

4.3.1 Chengin algoritmi 

Cheng (1997) todisti eräajokartan kaltaisen algoritmin suppenemisen ja järjestymisen 

euklidisille vektoreille, hyödyntäen Heskesin ja Kappenin (1993) menetelmää parhaiten 

kuvaavan viitevektorin määrittelemiseen. 

Olkoon ℳ kartta, 𝒳 syöteavaruus ja 𝒟 syötenäytteiden joukko. Mitataan kartan ℳ 

alkioiden läheisyyttä naapurustofunktiolla ℎ: ℳ×ℳ → [0, ∞[ ja määritellään 

etäisyysfunktio 𝑑𝒳: 𝒳×𝒳 → [0, ∞[. Itseorganisoinnin kautta kehittyvät parametrit ovat 

jäsenyysfunktio 𝜇: ℳ×𝒟 → [0,1] rajoitteella 

∑ 𝜇(𝑚, 𝑥) = 1 kaikille 𝑥 ∈ 𝒟

𝑚∈ℳ

 

ja kuvauksella 𝑧: ℳ → 𝒳. Chengin algoritmi on energiafunktion 

𝑓(𝜇, 𝑧) = ∑ ∑ 𝜇(𝑚, 𝑥)ℎ(𝑚, 𝑛)𝑑𝒳(𝑧(𝑛), 𝑥)

𝑥∈𝒟𝑚,𝑛∈ℳ

 

vuorotteleva osittaisminimointi. Algoritmissa etsitään vuoroittain energiafunktion 

minimoivia jäsenyysfunktiota sekä kuvausta kartalta näytejoukkoon, pohjaten etsintä 

edelliseen löydettyyn funktioon. Chengin algoritmi voidaan kuvata 

pseudokoodimuodossa: 

1. Toista, kunnes 𝑓(𝜇, 𝑧) lakkaa laskemasta. 
1.1. Jokaiselle 𝑥 ∈ 𝒟, valitse 𝑚 ∈ ℳ joka minimoi 

𝑐(𝑚, 𝑥) = ∑ ℎ(𝑚, 𝑛)𝑑𝒳𝑛∈ℳ (𝑧(𝑛), 𝑥). Aseta 𝜇(𝑚, 𝑥) = 1 ja 𝑤(𝑥) =
𝑚. 

1.2. Jokaiselle 𝑚 ∈ ℳ, olkoon 𝑧(𝑚) = 𝜉, jossa 𝜉 minimoi 

𝐺(𝜉) = ∑ ℎ(𝑛, 𝑚) ∑ 𝑑𝒳(𝜉, 𝑥)

𝑤(𝑥)=𝑛𝑛∈ℳ

 . 

HUOMAUTUS: Kun 𝑑𝒳(𝜉, 𝑥) on neliöity euklidinen etäisyys, 
tämä vaihe on 

𝑧(𝑚) =
∑ ℎ(𝑤(𝑥), 𝑚)𝑥𝑥∈𝒟

∑ ℎ(𝑤(𝑥), 𝑚)𝑥∈𝒟
 . 
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4.3.2 Reunailmiö ja sen lieventäminen 

Toisinaan kartassa esiintyy ilmiö, joka aiheuttaa supistumaa sen reunoilla. Tämä ilmiö 

johtuu reunalla sijaitsevan neuronin ”vaikutusalueen” erilaisuudesta verrattuna neuroniin, 

joka ei sijaitse reunalla. Vaikutusalueen erilaisuus on helpointa ymmärtää yksiulotteisessa 

tapauksessa, jossa neuronilla 𝑖 (𝑖 > 2 ja 𝑖 < 𝑘 − 1) on kaksi naapuria, 𝑖 − 1 ja 𝑖 + 1, 

mutta reunalla sijaitsevilla neuroneilla 1 ja 𝑘 on kummallakin vain yksi naapuri. 

Vaikutusalueen erilaisuuden aiheuttamaa reunailmiötä voidaan lieventää painottamalla 

näytteitä 𝑥 ehdollisilla painokertoimilla 𝑊, jotka riippuvat indeksistä 𝑖 sekä vektoreiden 

𝑥, 𝑚𝑖 pituuksien suhteesta. Ehdollisilla painokertoimilla voidaan lieventää reunailmiötä 

niin eräajokartassa kuin alkuperäisessä kartassa, joskin jälkimmäisessä näistä painotus on 

kohdistettava oppimisnopeuden kertoimeen 𝛼. 

Kohonen (2001) esittää seuraavan painotussäännön yksiulotteiselle eräajokartalle: 

Päivitettäessä, jokainen näyte x painotetaan kertoimella W. Yleensä W = 1, mutta 

reunalla sijaitsevien neuronien tapauksessa W > 1, mikäli x on suurempi kuin suurin 

mi tai pienempi kuin pienin mi, ja kun on reunaneuronin (mutta ei sen naapureiden) 

päivityksen aika. 

Eräajokartassa reunailmiö on mahdollista hävittää kokonaan, mikäli muutaman 

algoritmin iteraation jälkeen naapurustojoukko 𝑁𝑖 korvataan yksiöllä {𝑖}, eli jatketaan 

käyttäen k:n keskiarvon ryvästysalgoritmia viimeisten iteraatioiden ajan. 

4.4 Kartan laskennan nopeuttaminen 

Toisinaan esiintyy tarvetta nopeuttaa itseorganisoituvan kartan laskentaa, ja tämä voidaan 

toteuttaa usealla eri keinolla. Tässä kappaleessa esitetyt laskennan nopeuttamisen keinot 

ovat peräisin Kohoselta (2001, s. 170-176). 

4.4.1 Voittajamallin nopeutettu etsintä 

Mikäli parhaiten kuvaavan mallin etsinnässä syötettä verrataan kartan jokaisen neuronin 

viitevektoriin ja halutaan saavuttaa tietty tilastollinen tarkkuus, parhaiten kuvaavan 

mallin etsintä 𝑁 neuronin kokoiselta kartalta voi vaatia ~𝑁2 vertailuoperaatiota. 

Koikkalainen ja Oja (1990) saivat binääripuuhun perustuneella ratkaisullaan laskettua 

tämän määrään 𝑁 log 𝑁. Määrä voidaan kuitenkin edelleen laskea ~𝑁 operaatioon, mikäli 

syötejoukko on äärellinen ja suljettu. 

Oletetaan, että oppimisprosessi on kesken, jolloin jokaista syötettä parhaiten kuvaava 

viitevektori on määritelty aikaisemman oppimissyklin aikana. Mikäli syötteet esitetty 

tauluna, voidaan jokaisen syötteen kanssa tauluun kirjata sitä vastaava alustava voittaja, 

eli syötettä mahdollisesti parhaiten kuvaava viitevektori. Tehdään myös lisäoletus, että 

kartta on tasautuneesti järjestynyt, mutta ei vielä asymptoottisesti vakaa. Tällöin ollaan 

kartan hienosäätövaiheessa, jolloin naapurustojoukko on pieni ja vakio. 
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Kuvaillussa vaiheessa annettua syötettä parhaiten kuvaava viitevektori pysyy yleensä 

samana tai löytyy aiemman viitevektorin vierestä, mikäli kartassa ei tapahdu suuria 

muutoksia. Tämän vuoksi parhaiten kuvaavan viitevektorin etsintä voidaan suorittaa 

paikallisesti, tauluun kirjattua osoitinta vastaavan viitevektorin naapurustosta. Mikäli 

osoitinta vastaava viitevektori ei ole syötettä parhaiten kuvaava malli omassa 

naapurustossaan, etsintää jatketaan naapurustosta löytyneen, parhaiten syötettä kuvaavan 

viitevektorin naapurustosta. Tätä prosessia toistetaan, kunnes parhaiten kuvaava malli 

löytyy naapuruston keskipisteestä. Tällöin tauluun kirjattu osoitin korvataan tämän uuden 

löytyneen viitevektorin osoittimella. 

 

Kuva 4. Havainnollistus nopeutetusta voittajamallin etsinnästä. Vanhaa voittajamallia (punainen 
piste) paremmin syötettä kuvaava viitevektori (sininen piste) löydetään sen 
naapurustosta, joten etsintä siirtyy tämän uuden viitevektorin naapurustoon. Edelleen 
syötettä kuvaavampi malli (musta piste) löytyy tästä naapurustosta, joten etsintä siirtyy 
jälleen. Mustalla merkityn viitevektorin naapurustosta ei löydy syötettä paremmin 
kuvaavaa viitevektoria, joten osoitin päivitetään osoittamaan tähän viitevektoriin. 
(Kohonen, 2001, s. 171, Fig. 3.33). 

4.4.2 Kartan kasvattaminen 

Perusajatus kartan kasvattamisen takana on arvioida pienemmän kartan asymptoottisten 

arvojen pohjalta hyvät alkuarvot kartalle, jossa on paljon neuroneita. Koska kartan 

mallivektoreiden asymptoottinen jakauma on yleensä tasainen jollekin jatkuvalle syötteen 

todennäköisyysfunktiolle, voidaan hilan välistystä tasaannuttaa, interpoloida ja 

ekstrapoloida paikallisesti. Kaksiulotteisen hilan viitevektoreiden interpolointi ja 

ekstrapolointi täytyy tehdä vähintään kolmessa hilapisteessä määriteltyjen vektoreiden 

pohjalta. Käytännössä kartat voivat olla hyvin epälineaarisia, jolloin parhaat arviot 

saadaan yleensä kolmen lähimmän viitevektorin avulla. 

Oletetaan kaksi päällekkäistä ”ideaalista” kaksiulotteista hilaa samassa tasossa, joilla on 

viitevektorit 𝑚ℎ
(𝑡)

, 𝑚𝑖
(𝑣)

, 𝑚𝑗
(𝑣)

, 𝑚𝑘
(𝑣)

∈ ℝ2. Yläindeksi (𝑡) tarkoittaa tässä ”tiheää” hilaa ja 

yläindeksi (𝑣) ”väljää” hilaa. Jos viitevektorit 𝑚𝑖
(𝑣)

, 𝑚𝑗
(𝑣)

, 𝑚𝑘
(𝑣)

 eivät sijaitse samalla 

suoralla, niin kaksiulotteisella tasolla jokainen viitevektori 𝑚ℎ
(𝑡)

 voidaan ilmaista 

lineaarikombinaationa 

𝑚ℎ
(𝑡)

= 𝛼ℎ𝑚𝑖
(𝑣)

+ 𝛽ℎ𝑚𝑗
(𝑣)

+ (1 − 𝛼ℎ − 𝛽ℎ)𝑚𝑘
(𝑣)

 , 

jossa 𝛼ℎ, 𝛽ℎ ovat interpolaatio-ekstrapolaatio-kertoimia. 
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4.4.3 Tasaannuttaminen 

Toisinaan ei ole toivottua käyttää ylimääräistä laskuaikaa kartan tarkkuuden ja 

virheettömyyden varmistamiseksi. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi silloin, 

kun saatavilla olevan syötedatan näytemäärä on niin pieni, että se ei arvioi 

todennäköisyysfunktiota tarpeeksi hyvin. Tällöin kartan opetusprosessi voidaan 

katkaista, kun sen viitevektoreissa vielä esiintyy tilastollisia virheitä, ja käyttää 

tasaannuttamista sen erottelukyvyn parantamiseen. 

Oletetaan, että kartan opetusprosessi pysäytetään tilaan, jossa viitevektorit ovat 

saavuttaneet arvot 𝑚′ℎ. Ilmaistaan ideaalihilan viitevektori 𝑚ℎ lineaarikombinaationa 

𝑚ℎ = 𝛾𝑚𝑖 + 𝛿𝑚𝑗 + (1 − 𝛾ℎ − 𝛿ℎ)𝑚𝑘 . 

Tästä vektoriyhtälöstä voidaan ratkaista kertoimet 𝛾ℎ, 𝛿ℎ. Viitevektorin 𝑚′ℎ tasaannutettu 

arvo ideaalihilaa vastaavassa todellisessa hilassa annetulla todennäköisyysfunktiolla 

voidaan tällöin ilmaista: 

𝑆(𝑚′
ℎ) = 𝜖[𝛾ℎ𝑚′

𝑖 + 𝛿ℎ𝑚′
𝑗 + (1 − 𝛾ℎ − 𝛿ℎ)𝑚′

𝑘] + (1 − 𝜖)𝑚′
ℎ , 

jossa tasaannuttamisen astetta säädellään kertoimella 𝜖 (0 < 𝜖 < 1). 

4.5 Esimerkkejä itseorganisoituvan kartan toiminnasta 

Käydään läpi kaksi esimerkkiä itseorganisoituvan kartan toiminnasta MATLAB-

ohjelmistolle toteutetun SOM toolbox –kirjaston (Alhoniemi, Himberg, Parhankangas & 

Vesanto, 2000) avulla. Esimerkkien tarkoitus on havainnollistaa kartan toiminnan 

perusperiaatteita, ei toimia realistisina kuvauksina siitä, millaisiin tarkoituksiin karttaa 

yleensä käytetään. 

4.5.1 Kaksiulotteisten vektoreiden jakauman kuvaus kaksiulotteiselle 
kartalle 

Ensimmäinen esimerkki on muokattu versio osasta SOM toolbox -kirjaston mukana 

tulevaa esimerkkiä som_demo2. Toteutuksessa syöteavaruus on yksikköneliö ja 

näytejoukko koostuu viidestäsadasta satunnaisesti valitusta syöteavaruuden pisteestä, 

jotka on merkitty näytejoukko-kuvaajaan sinisillä pisteillä. Syöteavaruus ja näytejoukko 

voidaan ilmaista 𝒳 = {{(𝑥, 𝑦)} | 𝑥, 𝑦 ∈ [0,1]} ja 𝒟 = {𝑥𝑖 ∈ 𝒳 | 𝑖 = 1, … ,500}. 

Viitevektorit alustettiin kirjaston funktiolla som_randinit neliöstä 𝐴 =

{{(𝑥, 𝑦)} | 𝑥, 𝑦 ∈ [0,5; 0,50001]} ⊂ 𝒳. Viitevektoreiden alustus rajattiin pieneen 

osajoukkoon näytejoukon syöteavaruudesta, jotta kartan toimintaa olisi helpompi 

havainnoida. Kuvassa mustat pisteet esittävät neuroneita, joiden vierekkäisyyksiä 

kuvataan mustin viivoin. 
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Kuva 5. Kartta ”venyy” oppimissyklien myötä, muodostaen paremman kuvauksen näytejoukon 
jakaumasta syöteavaruudessa. Siniset pisteet kuvaavat syötevektoreita ja mustat 
pisteet viitevektoreita. Viitevektoreita yhdistävät mustat viivat kuvaavat 
viitevektoreiden vierekkäisyyttä.  

Esimerkki havainnollistaa kuinka kartta venyy, ja oppimissyklien myötä muuttuu 

paremmaksi kuvaukseksi näytejoukon jakaumasta syöteavaruudessa.  Sadannen 

oppimissyklin kohdalla kartta on jo kohtuullinen kuvaus tästä jakaumasta, joskin tätä 

voitaisiin parantaa jatkamalla koulutusta. Kartan koulutuksessa käytettiin alkuperäistä 

algoritmia ja gaussilaista naapurustofunktiota. 

4.5.2 Kolmiulotteisten värivektoreiden jakauman kuvaus 
kaksiulotteiselle kartalle 

Käydään läpi muokattu versio Kohosen (2014, s. 59-64) esimerkistä kolmiulotteisten 

värivektoreiden projektiosta kaksiulotteiselle kartalle. Kolmiulotteinen RGB-värivektori 

on digitaalinen koodi mille tahansa näkyvien värien sävyjen ja intensiteetin yhdistelmälle. 

Digitaalisessa muodossa jokainen värivektorin komponenteista ilmaistaan skalaarina 

väliltä [0,1]. Esimerkki havainnollistaa, kuinka kartta rakentuu syötedatan kuvaukseksi 

järjestäen värit sävyn ja intensiteetin perusteella, pitäen niiden jakauman kuitenkin 

samana. (Kohonen, 2014, s. 59). 

Esimerkissä syöteavaruus 𝒳 = {{(𝑟, 𝑔, 𝑏)} | 𝑟, 𝑔, 𝑏 ∈ [0,1]} ja näytejoukko 𝒟 = {𝑥𝑖 ∈

𝒳 | 𝑖 = 1, … ,10000}, eli näytejoukko koostuu 10000:sta satunnaisesti syöteavaruudesta 

valitusta värivektorista. Kartan hilatyypiksi valittiin neliö ja sen kooksi 25×25. 

Viitevektorit alustettiin kirjaston funktiolla som_randinit. Koulutuksessa käytettiin 

eräajokartan algoritmia ja gaussilaista naapurustofunktiota. 
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Kuva 6. Satunnaisilla arvoilla alustettujen viitevektoreiden järjestyminen kartalla kuvaamaan 
syötevektoreiden jakaumaa. 20. oppimissyklin jälkeen näkyvän valon spektrin 
seitsemän värin aallonpituuksien jakauma alkaa hahmottua, sillä aallonpituudeltaan 
toiseksi lyhin väri (sininen), keskimmäisin väri (vihreä) ja toiseksi pisin väri (oranssi) 
ovat jokainen erotettavissa kartan nurkista. 200. oppimissyklin jälkeen näkyvän valon 
spektrin loputkin värit, eli punainen, keltainen, syaani ja violetti, ovat erotettavissa 
kartalta. 
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5. Sovellus kasvaimista kerättävän datan 
analyysissa 

Lääketieteellisen datan monimutkaisuuden vuoksi tilastotieteeseen perustuva 

lääketieteen tutkimus hyötyy menetelmistä, joilla on matala sensitiivisyys virheitä ja 

poikkeavia havaintoja sisältävälle datalle. Koska tällainen data tarjoaa haasteita 

perinteisille tilastotieteellisille menetelmille, niitä on pyritty täydentämään 

koneoppimisen menetelmillä, kuten tietyillä neuroverkkomalleilla. Itseorganisoituvan 

kartan ohjaamaton luonne tekee siitä erinomaisen työkalun tällaiseen tutkimukseen, 

soveltuen erityisesti eksploratiiviseen data-analyysiin. SOM:in visuaalisuus on yksi sen 

suurimmista vahvuuksista useisiin tilastotieteellisiin menetelmiin verrattuna. (Eklund et 

al., 2005). 

5.1 DNA-mikrosiru -geeniekspressiodata 

Geeniekspressio tarkoittaa geenin esiintymistä fenotyypissä, joka ilmenee 

proteiinisynteesin transkriptiovaiheessa. DNA-mikrosirut ovat mahdollistaneet 

rinnakkaisen geeniekspressioiden analyysin, mutta näillä tekniikoilla kerätty massiivinen 

määrä moniulotteista dataa asettaa kuitenkin merkittäviä haasteita datan tulkinnalle, 

visualisoinnille ja analyysille (Hautaniemi et al., 2003; Tamayo et al., 1999). 

Itseorganisoituvaa karttaa on käytetty syövän mekanismien tutkimukseen muun muassa 

rintasyöpä- ja eturauhassyöpänäytteistä (Hautaniemi et al., 2003) sekä erilaisista 

leukemiasolulinjoista (Tamayo et al., 1999) kerätyn geeniekspressiodatan pohjalta. 

Sovelluksia on löytynyt myös lukuisista syöpätyypeistä peräisin olevista näytteistä 

kerättyyn geeniekspressiodataan perustuvaan syöpien luokitteluun (Covell et al., 2003). 

Itseorganisoituva kartta on havaittu hyväksi biologisesti merkittävien klustereiden 

havaitsemisessa (Hautaniemi et al., 2003; Tamayo et al., 1999). Analysoidessaan HL-60 

-solujen makrofagierilaistumista, Tamayo et al. (1999) onnistuivat yhdessä kokeessa 

löytämään merkittävän määrän geenejä, joiden havaittiin olevan säänneltyjä. Suuri osa 

näistä säännellyistä geeneistä oli löydetty jo aiemmissa tutkimuksissa, mutta kartta 

onnistui löytämään myös sellaisia geenejä, joiden ei ennen Tamayo et al. (1999) koetta 

tiedetty olevan säänneltyjä. Makrofagit ovat suuria syöjäsoluja, jollaisiksi monosyytit 

erilaistuvat. Erilaistuneet makrofagit ovat asuttamansa solukon fagosyyttejä ja tärkeä osa 

synnynnäistä immuunijärjestelmää (Daigneault, Preston, Marriott, Whyte & Dockrell, 

2010). 

Itseorganisoituva kartta kehitettiin alun perin staattisten signaalien analyysiin, joten se ei 

välttämättä saavuta vakaata tilaa, mikäli syötteet ovat tilastollisesti riippuvaisia. 

Biologiset prosessit ovat usein dynaamisia, mikä voi johtaa näytteiden tilastolliseen 

riippuvaisuuteen. Esimerkiksi solukierron aikana solusta otetut näytteet ovat hyvin 

todennäköisesti toisistaan tilastollisesti riippuvaisia. DNA-mikrosiru -kokeissa tämä ei 

kuitenkaan yleensä muodostu ongelmaksi, sillä tällaisissa kokeissa selvitetään miljoonien 

solujen geeniekspressioiden tasot, jolloin on hyvin epätodennäköistä, että kaikki solut 

olisivat samassa solukierron vaiheessa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että tietynlaisissa 

kokeissa tämä saattaa olla ongelma. (Hautaniemi et al., 2003). 
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Kuva 7. Kuvan osassa A suodatettu datajoukko on projektoitu kartalle. Värit ilmaisevat 
viitevektoreiden välistä etäisyyttä, musta tarkoittaen lyhyttä ja valkoinen pitkää 
etäisyyttä. Osassa B on korostettu kartalle projektoidut normaalin kudoksen 
geeniekspressiot ja osassa C kartalle projektoidut syöpäkudoksen geeniekspressiot. 
Valkoiset rajat korostavat normaalin kudoksen ja syöpäkudoksen datan projektioiden 
välistä rajaa. Kuvasta käy ilmi, kuinka kartta kykenee erottelemaan normaalin 
kudoksen geeniekspressiot syöpäkudoksen geeniekspressioista. (Covell et al., 2003, 
Fig. 2). 

5.1.1 Kartassa käytettyjen funktioiden valinta 

Geeniekspressiodatan kaltaisen biologisen datan analyysissa kartassa käytetyn metriikan 

valinnan merkitys korostuu, sillä valitun metriikan on vastattava biologisia vaatimuksia 

(Hautaniemi et al., 2003). Hautaniemi et al. (2003) tarjoavat tästä esimerkkinä sen, että 

biologian kannalta muutoksen suunta saattaa olla olennaisempi kuin suhteiden väliset 

etäisyydet. Tämä tarkoittaa sitä, että yleisesti käytetty euklidinen metriikka ei välttämättä 

sovellu kovinkaan hyvin biologiseen kontekstiin. Hautaniemi et al. (2003) suorittamassa, 

hyvin rajallisessa vertailussa korrelaatio ja symmetrinen Kullback-Leibler -etäisyys 

havaittiin parhaiksi neljästä vertaillusta. Vertailussa olivat mukana myös euklidinen 

metriikka ja Tanimoto-etäisyys. 

Toinen funktio, jonka valintaan on syytä kiinnittää huomiota biologista dataa 

käsiteltäessä, on naapurustofunktio. Aiemmin kuvailtu kuplafunktio ei välttämättä ole 

tällaisen datan tapauksessa paras määräämään neuronin naapurustossa tapahtuvaa 

muutosta. Gaussilainen naapurustofunktio on muotonsa perusteella looginen valinta 

biologisiin sovelluksiin, ja onkin näissä hyvin suosittu. (Hautaniemi et al., 2003). 

5.1.2 Datan esikäsittely 

Yleisesti ensimmäinen vaihe geeniekspressiodatan analysoinnissa on suodatus, jossa 

näytejoukosta karsitaan sellaiset geenit, joiden ekspressio ei muutu merkittävästi 

näytteiden välillä (Tamayo et al., 1999; Covell et al., 2003). Tässä on kuitenkin 

noudatettava varovaisuutta, sillä myös geenit joiden ekspressio ei juurikaan muutu 

näytteiden välillä saattavat olla hyvin olennaisia kasvaimelle (Covell et al., 2003). Toinen 

tärkeä esikäsittelyvaihe on normalisointi, jossa ekspressiomallien muoto korostuu 

ekspression todellisen määrän sijaan (Tamayo et al., 1999).   
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Etenkin itseorganisoituvan kartan kaltaisia ohjaamattoman oppimisen keinoja soveltaessa 

on tärkeää miettiä, mitkä geenit ovat kasvaimen kannalta kaikista informatiivisimpia 

(Covell et al., 2003). Tällainen biologinen tietämys on olennaista, sillä merkittävien 

yhteyksien etsiminen tuhansien geenien kartalta on erittäin haastavaa (Hautaniemi et al., 

2003).  

5.2 Tietokoneavusteinen diagnostiikka 

Tietokoneavusteinen diagnostiikka on noussut yhdeksi tärkeimmistä tutkimuskohteista 

lääketieteellisessä kuvantamisessa ja diagnostisessa radiologiassa (Doi, 2007). Tälle 

kiinnostukselle on monta syytä, joista yksi ilmeisimmistä on diagnoosin laadunvarmistus. 

Yksi esimerkki laadunvarmistuksen tarpeesta on diagnosoijan taustan ja kokemuksen 

vaikutuksen siihen, millaiseen tuloksen tämä päätyy luettuaan ultraäänikuvan (Chen et 

al., 2000). Toinen motivaattori tietokoneavusteiselle diagnostiikalle on kokemattomien 

lääkäreiden auttaminen väärien diagnoosien välttämisessä (Chen et al., 1999). Myös 

välitön mahdollisuus toiseen mielipiteeseen on yksi tietokoneavusteisen diagnostiikan 

merkittävistä hyödyistä lääkäreille (Chen et al., 2000). 

Itseorganisoituva kartta on todettu soveltuvaksi tietokoneavusteisiin rintasyövän 

diagnostiikkajärjestelmiin, sillä se kykenee luokittelemaan rintakasvaimet ja on helposti 

käyttöönotettavissa (Chen et al., 2000). Yksi tällaisen järjestelmän pääasiallisista 

tavoitteista on tunnistaa todennäköisesti hyvälaatuiset kasvaimet, jotta niistä otettavien 

biopsioiden määrää voidaan laskea (Markey et al., 2003; Chen et al., 2000). Perinteisesti 

päätös biopsian otosta ei ole helppo, sillä syöpä voi esiintyä mammografiakuvassa usein 

eri tavoin, ja hyvä- sekä huonolaatuisten vioittumien ulkonäköjen välillä on paljon 

samankaltaisuuksia (Markey et al., 2003). Kartan pohjalta on myös kehitelty 

aivokasvainten havaitsemisjärjestelmä (Logeswari & Karnan, 2010). 

Tietokoneavusteisessa diagnostiikkajärjestelmässä itseorganisoituvaa karttaa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi kuva-analyysissa, ja se on osoitettu toimivaksi ultraäänikuvien 

(Chen et al., 2000) ja magneettikuvien (Logeswari & Karnan, 2010) analyysissa. Chen et 

al. (2000) kehittämä, itseorganisoituvaan karttaan perustuva järjestelmä kykenee 

ultraäänikuvan perusteella erottamaan hyvälaatuisen kasvaimen pahanlaatuisesta 

kasvaimesta 98,5% negatiivisella ennustearvolla, mikä on erittäin lupaava tulos tällaisen 

järjestelmän tavoitteet huomioon ottaen. Markey et al. (2003) toteavat myös 

itseorganisoituvaan karttaan perustuvan klusterianalyysijärjestelmän onnistuvan 

kasvaimen pahanlaatuisuuden ennustamisessa kasvaimen BI-RADS (Breast Imaging 

Reporting and Data System) -kategorian ja potilaan iän perusteella.  
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6. Yhteenveto 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää itseorganisoituvan kartan teoreettiset perusteet 

ja soveltuvuus kasvaimista kerättävän datan analyysiin. SOM on koneoppimisen 

menetelmä ja neuroverkkomalli, joka soveltuu hyvin data-analyysiin klusterointi- ja 

visualisointiominaisuuksiensa vuoksi. Kartta luo oppimisprosessinsa kautta yleensä 

kaksiulotteisen kuvauksen moniulotteisessa syötedatassa vallitsevista tärkeimmistä 

topografisista suhteista. Jokainen karttayksikkö on neuroni, ja kartan hilatyyppi 

määrittelee näiden neuronien väliset yhteydet eli neuroverkon arkkitehtuurin. 

SOM on algoritmina yksinkertainen toteuttaa ja sen toiminta on helppo kuvailla, mutta 

matemaattisen luonteensa puolesta kartta on monimutkainen, ja tämän vuoksi edelleen 

vailla todistusta yleisessä tapauksessa. Käytännön sovelluksissa erityistä huomiota on 

kiinnitettävä kartassa käytettävän metriikan ja jäsenyys- eli naapurustofunktion 

valintoihin, sillä yleisimmin käytetyt funktiot eivät välttämättä ole syötedatan luonteesta 

riippuen parhaimpia tai edes toimivia valintoja. 

Itseorganisoituva kartta todettiin soveltuvaksi kasvaimista kerättävien erilaisten 

kuvadatojen ja DNA-mikrosiruilla kerättävän geeniekspressiodatan analyysiin, sillä se 

kykenee löytämään biologisesti merkittäviä klustereita. SOM:in on havaittu löytävän jo 

tunnettuja suhteita tällaisesta datasta, kuin myös auttamaan uusien hypoteesien 

muodostamisessa löytämällä suhteita, joita ei ole aikaisemmin havaittu. 
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